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BYAS SENSATION – Natural Face Contouring
Discover a new you
Dnešní moderní technologie umožňují pro omlazení pleti
dosáhnutí optimálního výsledku jemným a šetrným způsobem
k pokožce a tkáním.
Na vrcholu tohoto vývoje v oblasti přirozeného formování
tváře (face contouring) stojí právě BYAS SENSATION.
BYAS ztělesňuje dokonalou kombinaci přírody a technologie.
Bionic Youth Activating Systém sjednocuje nejnovější
výsledky přírodní vědy s nejnovějšími vymoženostmi vědy
a techniky, a přitom má stále na paměti aby se toto všechno
dělo jednoduše a přirozeně.
Objevte skutečné tajemství krásy celebrit. Revolučně nový,
mimořádně účinný a finančně dostupně.
Nyní pro Vás.

Multi Synchronní Technologie
Profesionální a patentovaná
BYAS Face Lifter používá především patentovanou MST Multi Synchronní Technologii TM.
V rámci toho navzájem kombinuje také čtyři technologie, které se už roky úspěšně používají
na speciálních klinikách a odborných institucích po celém světě.

Iontoforéza
Intenzivní čištění pokožky
Protikladné póly se přitahují a rovněž se také odpuzují.
Nečistoty se prostřednictvím negativně nabitého
proudu Face Lifteru přitahují na povrch pokožky
z hloubky pórů.
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Intenzivní výživa pokožky
Speciální, protistárnoucí účinné látky, jako jsou
exkluzivní BYAS Hyalorun-Amino složky, dostávají
pozitivní proud do hlubších vrstev pokožky, kde
vyvinou vyjímečný zpevňující a regenerační účinek –
bez injekce působící na vrásky a šetrný k pokožce.

Elektronická stimulace svalů a vibrace
Cílené zpevňování pokožky
Svalstvo tváře disponuje s výjimečnou konstrukcí.
Speciálně vyvinutý Face Lifter a jeho nízkofrekvenční
elektrické impulzy aktivují stahování svalstva tváře
a tím pádem se stimuluje jejich efektivní posílení
a vybudování vrstev. Kontury tváře se stávají pevnějšími
a přirozenými. Budete vypadat o několik let mladší.

Rádiofrekvence
Účinné odbourávání tukových polštářků
Rádiové vlny díky své energii produkují teplo
v hloubce pokožky. Stěny buněk se stanou
propustnými - takto totiž reagují na termickou
indukci. Tím pádem se z buněk vybere tuk
a to napomáhá k odbourání tukových polštářků
vytvořených na oblasti brady a krku.

Zároveň s tím se pokožka zpevňuje
V důsledku tepla se dále změní struktura
kolagenového vlákna dermisu.
Tím pádem se pokožka celkově stává pevnější.
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BYAS Vícefázový účinný mechanizmus
Čištění & příprava
1. fáze
Iontoforéza pronikající až do hloubky pórů,
intenzivně čistí pokožku. S tímto souběžně
za čistícího procesu pokožka získává zpět
ztracený obsah tekutin. Očištěná pokožka je
do hloubky pórů dokonale připravená na přijetí
mimořádně efektivních, speciálních účinných
látek.

Vyživující & vyhlazující účinek
2. fáze
Iontoforéza jemně, šetrně, a přitom účinně
dostává do hlubších vrstev pokožky speciální,
protistárnoucí účinné látky, jako je inovativní
hyalurón-amino složka, které tady vyvinou svůj
výjimečný zpevňující a regenerační účinek. Vaše
pokožka se během několika týdnů stává opět
hladkou a získává zpět také své pevné tóny.

Zpevnění & formování
3. fáze
Díky elektronické stimulaci svalů (EMS) se
svaly tváře cíleně posilují a budují. Tím pádem
se svaly a pokožka, které se nacházejí nad ní,
stávají pevnější. V důsledku termického účinku
radiofrekvenčních vln se posilní metabolismus
tukových vláken, který pomáhá k odbourávání
tukových polštářků usazených v oblasti brady
a krku. Kromě toho se pod vlivem přehřátí
kolagenového vlákna stáhnou.
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Ochrana & obnova
4. fáze
O dokonalé ukončení ošetření horních vrstev
pokožky se postará speciální, účinná formula
z mořských řas - BYAS Day Creme a BYAS
Night Creme.
BYAS Beauty Maska jedinečným způsobem
umožní, aby horní vrstvy pokožky získaly zpět
ztracené minerální látky, díky kterým si pokožka
zachová svoji mladost a svěžest.
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BYAS Speciální séra

BYAS Purifying Xerox Serum
Viditelně rovnoměrnější, znatelně hladší a dokonale
připravená na intenzivní čištění.
Speciální účinné látky
Intenzivní čištění až do hloubky pórů
Iontoforéza intenzivně čistí pokožku. S tímto zároveň
pokožka získá zpět za procesu čištění svůj ztracený obsah
vlhkosti.
Fucus Vesiculosus Výtažek z hnědé řasy
Pomáhá k uzavřetí vlhkosti v horních vrstvách pokožky
a tím zlepšuje také pružnost pokožky.

BYAS Rejuvenating Supreme Serum
Bipolární hi-tech hyaluron sérum pro pevnější a pružnější
pokožku s ještě větším hloubkou.
Účinné látky
Bimolekulární Kyselina hyaluronová
Různé velikosti molekul kyseliny hyaluronové umožňují
vazbu tekutin na velké ploše, vyčarující jemnější
pokožku. Kromě toho kyselina hyaluronová stimuluje
fibroblasty, které prospěšně působí na produkci kolagenu
a elastínu vlastního organizmu, tím pádem se pokožka
stává pevnější, pružnější a odolnější.

